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Folket ropa: Krossfest.
Barrabas gjekk fri.
Våre synder, Herre,
knuste sjela di.
Du vart dømd til døden,
du, som skuldlaus var.
Inn i mørket gjekk du
skild frå Gud din Far.

Audmjuk, full av kjærleik
bar du synda vår.
Lik eit lam dei slaktar
du mot døden går.
Vi for vilt som sauer,
vi for kvar vår veg.
Gud la i sin nåde
børa vår på deg.

Satans englar slo deg,
spotta deg og lo.
Mellom falske vitne
du åleine sto.
Kruna som dei gav deg,
reiv di panne sund.
Ingen kunne hjelpa
deg i denne stund

Jord og himmel jublar,
vi vil jubla med.
For di kongetruna
vil vi bøya kne.
Nøklane til livet
tok du i di hand
då du gjennom døden
evig siger vann.

Haldis Reigstad

GOD
PÅSKE!

Den stille uke da det Livner i Lund
Årets påske starter med Palmesøndag 10. april. Den 10. april er våren her.
Det er mye man kan si om den stille uke. Det er svært mange fokusområder. I
rettsaken i Jerusalem mot vår Herre og mester Jesus Kristus handlet det om
blasfemi. Saksgangen handlet om at saken skulle innom et rådgivende organ: Det
Høye Råd. Det Høye råd hadde en yppersteprest, det var Kaifas. Dette var et slags
dommerlaug bestående av sprenglærde øversteprester. De kunne sin Torah,
lovtekstene og de kunne den jødiske lov.
Men noe av det viktigste som skjer ved Kaifas er hans profetiske ord. Kaifas går inn
i en profetrolle som han antagelig ikke forstår selv. La oss nærlese Johannes 11: 50 –
51
Dere tenker ikke på at det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke
hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men da han var
yppersteprest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket.
Lederen av Sanhedrinrådet (Det Høye Råd) er redd for folkets ve og vel. Han er redd
for at opptøyer skal destabilisere hele regionen. Kaifas ville virkelig forsøke å gjøre
en god jobb ut fra den tidens gjeldende ordninger. Han var antagelig velstudert. Han
forsøkte å følge det som var forventet av ham. Han var antagelig vant til å ta tøffe
beslutninger og var en som påtok seg arbeid i Sanhedrin rådet (Det høye råd). Dette
var ikke noe de fikk betalt for. Så får de inn en tiltalt som sier at han er Guds egen
sønn. Hva skulle de tro? Hvordan skulle de handle? De var pålagt av jødisk lov å
dømme ham til døden. Bedre at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til
grunne. Bedre at en mann bærer folkets byrder. Tenk på det når det spirer og gror og
når fuglene knitrer ut i vårsola i vår påskeferie på hytta, heime eller ute og reiser. Vi
feirer verdenshistoriens viktigste hendelse. Jesu lidelse, død og dødens overvinnelse.
Det han gjorde for oss, for alle og for oss. Det er en som har gitt sitt liv for at vi skal
få leve. Yppersteprest Kaifas profeterte Guds plan for folket uten å forstå det. En
mann, en stedfortreder sendt for å sone alle menneskers synd og skyld. Han er det vi
skal stole på og tro på.
Ha en velsignet påskeferie og en god vår.
Jarle Bryne
Sokneprest i Åmli

Påskekonsert langfredag i Tovdal
I år blir det igjen langfredagskonsert i Tovdal. 2 år har det blitt avlyst grunnet pandemien,
Men i år er vi tilbake. Det blir konsert i kyrkja kl. 14 og 16. Inngang kr. 100 som kan
betales ved døra enten med kontanter eller vipps.
Hillestad Galleri har åpent til kl. 18 den dagen, så mange vil nok ta turen dit også.

Fasteaksjonen
I år vil dei fleste som bur innanfor Åmli kommunes grenser igjen få besøk av
ein eller to av årets konfirmantar, etter 2 år med digital fasteaksjon.
I år kjem konfirmantane til å gå over fleire dager, frå søndag 3. april til tysdag
5. april.
Konfirmantane deltek i landets nest
største innsamlingsaksjon, Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Vi ber om at
du tar vel imot dei! Har du penger å
avsjå, så vit at dei går til vatn, reint
vatn som vil kunne bety liv i staden for
sjukdom og død. Har du ikkje
kontantar, så kan du vippse eit beløp
til 2426. Og åpner du døra og ser
ungdommane - og ikkje har pengar å
avsjå, gje dei i det minste eit smil og
godt ord med på vegen!
I år er også bistand til Ukraina ein del
av fasteaksjonen!

KIRKENS NØDHJELP MED LIVSVIKTIG HJELP TIL UKRAINA
Kirkens nødhjelp er i full gang med å dele ut akutt nødhjelp til befolkningen i
Ukraina. Hundretusener av mennesker er nå på flukt i landet.
Befolkningen i Ukraina trenger akutt nødhjelp. Det er store behov for mat, rent
vann, tepper og hygieneartikler. 500 000 mennesker har så langt flyktet fra landet,
ifølge FN. I tillegg er hundretusener på flukt i Ukraina.
Vi har nå satt i gang en respons sammen med våre partnere og bidrar med livsviktig
hjelp til flyktningene fra Ukraina, både i Ukraina og Ungarn. Vi har et godt nettverk
i dette området gjennom den internasjonale humanitære alliansen ACT Alliance.

ETABLERTE FLYKTNINGMOTTAK
Kirkens Nødhjelp og Hungarian Interchurch et flyktningmottak på den ukrainske
siden av grenseområdet Beregsuaray.
Flyktningene som strømmer på i tusentall har lite eller ingenting å klare seg med i
vinterkulden. Mottaket sørger for telt og mobile toaletter, og flyktningene får mat og
vann, ulltepper og essensielle hygieneartikler.
I tillegg til den konkrete hjelpen ved mottaket, får flyktningene også informasjon om
hvordan de kan få midlertidig innkvartering i Ungarn
Ukrainske flyktninger på grensen til Ungarn har så langt mottatt 28 tonn med mat og
hygieneartikler fra Kirkens Nødhjelp og vår partner Hungarian Interchurch Aid.
Nødhjelpssendingen er den første av en serie forsendelser for å hjelpe ukrainere som
har flyktet.
EN ESKALERENDE SITUASJON
Ikke siden andre verdenskrig har vi sett tilsvarende krigføring i Europa. Det er grunn
til å frykte at mange liv vil gå tapt, at et stort antall mennesker blir drevet på flukt og
at sårbare grupper blir rammet ekstra hardt.
– Den eskalerende situasjonen i Ukraina vil få store humanitære konsekvenser. Liv
går tapt, mennesker drives på flukt, levekår rammes. Fattige, eldre og sårbare må
bære de tyngste byrdene. Konflikten kan ramme mange, og vi jobber sammen med
partnerne våre for å nå ut til innbyggerne i Ukraina som flykter for sine liv, sier
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
STORE FLYKTNINGSTRØMMER
Behovene i Ukraina er nå store. Bankene tømmes for penger og det er stor
vannmangel.
– I tillegg til de mange som nå er flyktninger i eget land, må Europa forberede seg
på en stor flyktningestrøm ut av Ukraina. En stor andel mennesker i krigssonene er
imidlertid eldre og sårbare grupper som neppe vil ha annet valg enn å bli, sier
Høybråten.
RASK RESPONS TAKKET VÆRE GIVERE
24. februar gikk Russland til angrep på Ukraina. Med fly, bomber og tanks har
Russland inntatt landet som for tretti år siden frigjorde seg fra Sovjetunionen og ble
uavhengig. Det har allerede fått store konsekvenser.
– Takket være midler som er samlet inn i Norge blant annet gjennom Fasteaksjonen
og fra våre givere, kan Kirkens Nødhjelp støtte katastrofeinnsats slik det nå er behov
for i Ukraina. Folk i nød skal ha hjelp, derfor er jeg veldig glad for at vi raskt kan
bidra i kriser takket være våre støttespillere, sier Høybråten.
Kirkens Nødhjelp har jobbet med fredsbygging i en årrekke og har 75 års erfaring
med nødhjelpsarbeid.
Hjelp oss å hjelpe mennesker i nød. VIPPS til 2426 eller benytt konto
1594.22.87426.
(Denne teksten er skrevet for noen uker siden og er ikke helt oppdatert.)

VIL DU STØTTE KONFIRMANTARBEIDET I ÅMLI?
Åmli sokn er opptatt av å skape et godt og inkluderende miljø for barn og unge
i Åmli, uavhengig av religiøs tilknytning eller bakgrunn.
Vi samarbeider med konfirmantene på tvers av menigheter, og ønsker å gi
ungdommene et godt og trygt tilbud. Blant annet får konfirmantene tilbud om
leir.
Du kan støtte med engangsbeløp, eller bli fast giver.
VED Å FYLLE UT NEDENFORSTÅENDE SLIPP, BLIR DU EN VIKTIG
ØKONOMISK STØTTESPILLER.
Alle gaver gir rett til skattefradrag. Hver av oss kan trekke fra inntil 50.000 kr
pr år. Givertjenesten ordner dette for deg, men da må du oppgi hele
fødselsnummeret ditt. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt.
Avtal gjerne med banken din om et fast trekk i måneden. Eller om du ønsker
giro, eller har spørsmål angående dette, ta kontakt med kirkeverge Liv EikåsHomme, tlf 94 16 30 84.
Velg beløp pr måned ved å sette kryss: __100 kr __200 kr _______ Annet
beløp
Navn:
____________________________________________________________________
Adresse ( og evt e-mail ):
____________________________________________________________________
Fødselsnummer ( 11 siffer ): __________________________
Givertjenestens kontonummer: 2821.40.33730
–mrk Givertjeneste/konfirmantarbeid
Du kan også vippse til 104 106 Velg kategori ungdomsarbeid!

HJERTELIG TAKK FOR GAVEN DIN!
Åmli sokn

Årsmelding Åmli sokneråd - 2021
2021 var et veldig spesielt år for Åmli. Pandemien la store begrensninger på
aktiviteter og førte til ekstra arbeid. Mye måtte avlyses, flyttes på og endres. I
tillegg lå fokus på å få ansatt en ny prest i Åmli, etter at Jens Linde sluttet.
Ny prest
Christopher Woie fungerte som vikarprest i 6 mnd. Nestleder i soknerådet, Jon
Støren, ble soknerådets representant i forbindelse med prosessen med ansettelse av
ny prest. Det måtte to runder med stillingsutlysning til før vi i starten av sommeren
kunne konkludere med at Åmli ville få en ny prest: Jarle Bryne. Det var en
tidkrevende prosess. Jon Støren gjorde en kjempejobb i den forbindelse.
Innsettingsgudstjenste for Jarle Bryne var den 10. oktober.
Salve Kallevig ble 70 år, men fortsetter i 2 år til som organist.

Noen saker til behandling:
• Endring av liturgi
• Søknad om automatisk ringeanlegg i kirkene i Åmli, Gjøvdal og Tovdal
• Ny kirkelig organisering - høringssvar
• Målform i kirka
• Diakoni og Søknad om prosjekt Diakoni
• Gudstjenesteplan
• Prosjektsøknader til OVF
• Etablering av skulelag
• Felles konfirmantleir med nabokommunene
• Samarbeid med Åmli bibliotek om prosjektet «Bok til kirkekaffe»
Soknerådet hadde møter:
27.1, 10.3, 19.05, 25.08, 20.10, 17.11.

Misjonsprosjekt
Soknerådet støtter Normisjon sitt prosjekt «Helse Nepal» i Okaldhunga med ei fast
ofring i året.
Diakoni
Åmli deltok på årsmøtet for diakonisamarbeidet 22. juni. Det har vært vanskelig å
få finansiert tilbudet etter at det gikk frå prosjektbasert til permanent. Etter at
diakonen Svein Schøgren sa opp stillingen, etter en lang tid med sykemelding, er
ikke stillingen blitt lyst ut på nytt.

Kirkeverter
I 2021 fortsatte vi med kirkeverter. De fikk en rolle i forhold til smittevern, med
f.eks. å registrere de frammøtte. Det har vært litt ulik forståelse av hvor godt denne
ordningen fungerer. Den må på sikt evalueres.
Skulelag
Fra og med den 17.09.21 startet skulelaget opp i samarbeid med Menighetssenteret.
Dette er et tilbud for unge.
Bok til kirkekaffe
Ble startet opp våren 2021. Dette er Åmli bibliotek sitt prosjekt i samarbeid med
Åmli kyrkje. Bibliotekaren formidler bøker under kirkekaffen. I 2021hadde vi 3
slike «bok til kirkekaffe» arrangement: 6. juni, 4. juli og 12. september.
Kristuskransen
Tilbudet er beregnet på de litt større barna før konfirmasjonsalder. I 2021 fikk vi
mulighet til å gjennomføre 2 av 3 kvelder før det måtte avlyses igjen pga smittevern
Babysang
Er et populært tilbud, men var delvis vanskelig å få gjennomført i 2021 pga
smittevern.
*
Året ble som sagt veldig preget av pandemien. 17. mai gudstjenesten ble avlyst,
kirkekonserter måtte avlyses, oppstart av «Tårnagenter» og «Lys våken» ble utsatt
osv. De ansatte på kirkekontoret fikk også mye ekstraarbeid med smittevern.
Vi i soknerådet vil takke alle på kirkekontoret for en stor innsats i 2021.
Vi vil også takke alle frivillige som deler ut «Kyrkjelydsbladet».
Sigrid Nesland Vejen

Åge Samuelsen i ord og toner.
Søndag 20. mars hadde vi en fin konsert med foredrag om Åge Samuelsen på
Menighetsenteret. Vi hadde samlet 12 sanger som ble framført med litt historikk om
Åge mellom sangene. Åge var jo i mange år en mestselgende plateartist og
karismatisk predikant og eier av Dalen hotell på slutten av sitt liv.
Vi som var med på scenen var: Berthe og Eivind Måmoen, Gerd og Salve Kallevig,
Salve Ingmar Eppeland, Kari Skårdal og Jarle Bryne. Fortellere var Rino Rudsli og
Jarle Bryne. Halvard Skårdal styrte lyden.
Der kom mange folk som sang med, og etter konserten var det kaffe og kake. Og
tusen takk til de som ordnet med alt på kjøkkenet.

VEGÅRSHEI- OG ÅMLIKONFIRMANTER SAMLET
FOR FØRSTE GANG PÅ MENIGHETSSENTERET
Lørdag 5. mars fikk vi endelig til å samles. Denne lørdagen skulle vært 22. januar.
På formiddagen var vi på Menighetssenteret og hadde undervisning i grupper. Etter
en god lunsj var vi ute. På prestegarden fikk vi se noen ivrige konfirmanter som bar
tømmerstokk og svarte på spørsmål i natursti. Da var det konkurranse mellom
Vegårshei og Åmlis konfirmanter. Det ble gjort noen leiker oppe ved den gamle
kirketomta. Dagen ble avsluttet med en gudstjeneste i Åmli kirke. Det var en solfylt
og fin dag
sammen med
konfirmanter.
Det har vært
et godt
samarbeid
med
Menighets
senteret her i
Åmli. Det er
fint med et
godt
samarbeid
med
Menighets
senteret, noe
som beriker konfirmantarbeidet. Å ha med Bente Engenes og Erlend Henriksen fra
Vegårshei var gull verdt. Sammen med pastor Rino Rudsli skal vi forsøke å
samarbeide om konfirmantundervisningen. Dette for at vi ønsker å unngå å splitte
konfirmantene som likevel går i samme klasse. Derfor må vi ha en del sammen.
Tusen takk for en fin dag.
JB
Gerd Kallevig
har tatt bildene
på denne sida.

Foto: Øyvind Kopperud

Foto: Øyvind Kopperud

Felles konfirmantleir med hele prostiet.
I Åmli har vi med konfirmantene hatt godt samarbeid med prostiet. Dette kullet har
vært på en felles samling på Søndeled. 22.04 – 24.04 skal vi på en felles
konfirmantleir i Fyresdal. Det vil bli 80 – 100 konfirmanter der. Det blir sydd
sammen et godt opplegg med ungdomsledere, prester, musikere og andre gode
medhjelpere. Samarbeid gir mye tilbake. Vi får samlet flere ressurser og det er med
det mye enklere å gjøre gode leirer. En god leir for konfirmantene er noe som setter
seg i minnet. Et godt minne gjør noe med både fremtidig trosliv og fremtidig bruk av
kirken. De som er konfirmert, vil vi gjerne ha med oss videre.

Info frå kyrkjeverje:
Blomsterstell

På gravplassene i Åmli kan vi tilby å overta ansvaret for plantestell på gravstadene.
Kontakt kyrkjeverje, så opprettast det ein avtale.
Sommerstell betales forskuddsvis årleg.
Priser for sommerstell pr. 2022:
Etablering av nytt gravstell: inkl.sjølvvatningskasse ferdig
Kr. 1500,nedsett:
(Eingongsavgift)
Sommarstell (planting 3 gonger i løpet av sesongen)
Kr. 1250,- pr. år
Sommarstell i dobbel kasse
Kr. 1500,- pr. år
-Etablering av dobbel sjølvvatningskasse
Kr. 1750,(Eingongsavgift)
Kontakt:
Liv Eikås-Homme
Kyrkjeverje
Tlf: 941 63 084
e-post: liv.eikas@amli.kommune

Sikring av gravminne:
Telen arbeider mykje med grunnen i løpet av vinteren
og mange gravminne vert ståande på skeive når våren
kjem. Det er festars ansvar å sørge for at gravminnet
vert retta opp og ikkje representerer ein veltefare.
Ta kontakt med gravplasspersonalet eller kyrkjeverje
dersom gravminnet du har ansvar for, står skeivt og du
ikkje klarer å rette det sjølv.
Har de som besøker gravplassane, behov for å spørje
om praktiske ting, kan de ta kontakt med kyrkjeverje
eller gravplasspersonalet på staden.

Ny leiar i Åmli Sokneråd
På soknerådet sitt første møte i år blei Jon Støren vald til leiar. Nestleiar er Sigrid
Nesland Vejen. Saman med soknepresten og kyrkjeverja utgjer dei arbeidsutvalet i
soknerådet.

Nokre av soknerådsmedlemene saman med kyrkjeverja og Tore
Gullaksen frå Bispedømmekontoret.
Foto: Øyvind Kopperud

Babysang
Også denne våren blir det arrangert babysang på Åmli Menighetssenter.

Foto: Gerd Kallevig

FASTTELEFONENE FORSVINNER FRA KIRKEKONTORET!
Åmli kommune faser ut alle fasttelefoner. Vi er derfor kun nå tilgjengelige på
mobiltelefon.

Kyrkjeverje:
Sokneprest :
Organist:
Kontorsekretær,
kyrkjetenar Åmli
og Gjøvdal,
trusopplæringskoordinator
Kyrkjetenar
Tovdal kyrkje:

KONTORTELEFON 907 17 340
Mob.tlf
e-post
Liv Eikås941 63 084
liv.eikas@amli.kommune.no
Homme
Jarle Bryne
911 38 976
jarle.bryne@amli.kommune.no
Salve Kallevig
911 00 356
salve.kallevig@amli.kommune.no
Gerd Kallevig

971 24 733

Ellen W.Ramse

991 02 821

gerd.kallevig@amli.kommune.no

ÅMLI KYRKJEKONTOR
Besøksadresse: Helsehuset, Gata 21
Postadresse: Postboks 57, 4864 Åmli
Heimeside: www.amli.kyrkja.no

Opningstidene våre er tysdag til torsdag 10.00-14.00.
Nokre dager jobber vi heimanfrå, men er tilgjengeleg på telefon.
Kyrkjekontoret besvarer alle spørsmål om kyrkjelege handlingar, og om soknets
verksemd.
Kyrkjeverja har ansvar for spørsmål om gravferd, gravplasser og bygningar forøvrig.
Under kyrkjeverjas ansvarsområde er mellom anna også alle tilsette i kyrkjene og på
kyrkjegardane, samt økonomien.
Velkommen innom!

Kyrkjelydsblad for Åmli, Gjøvdal og Tovdal
Utgjevar: Åmli sokneråd
Bladstyre:
Jarle Bryne, Øyvind Kopperud, Kasper Vejen og Halvard Skårdal
Bladet blir sendt gratis til alle heimar i Åmli kommune.
Trykk: Åmli kyrkjekontor
Gåve til Kyrkjelydsbladet: Konto 2821.40.33730 (merk «Prosjekt 110»)
eller Vipps 10 61 04 (merk «Gåve Kyrkjelydsblad»)

Alle som har postboks i Åmli sentrum, må ta kontakt med Kyrkjekontoret
dersom du ønsker å motta Kyrkjelydsbladet! Blada må adresserast!

Åmli kyrkje:
06.03.22 –
Hilleborg Engenes Hansen

DØDE
Avlidne som ikkje gravleggjast frå
nokon av kyrkjene i Åmli, får vi ikkje
alltid melding om, sjølv om dei er
busett i kommunen når dei går bort.
Åmli kyrkje/kyrkjegard:
Aslaug Sigrun Berli
f. 1922 – d. 23.01.22
Bjørg Ånonsen Tveit
f. 1966 – d. 06.02.22
Annfred Elias Voreland
f. 1937 - d.15.03.2022

Tovdal kyrkje/kyrkjegard
Thor Hørsdal
f. 1944 – d.14.03.2022
*
Borghild Hillestad
f. 1936 – d.10.03.2022

DØYPTE
Gjøvdal kyrkje:
20.02.22 –
Ivar Føreland Borgen
Ingvild Hem Smeland

Desse skal konfirmerast:
Gjøvdal kyrkje 22. mai:
Antonie Aamlid Smeland
Anders Rønning Smeland
Stian Hansen Smeland
Tovdal kyrkje 29. mai:
Kristian Skjelbred-Lahn
Marie Lauvrak
Tone Olstad
Åmli kyrkje 5. juni:
Ane Baas
Ingrid Kristine Bjørnbakk
Linda Aideen Mogensen Mølmen
Sebastian Grashei

Takk
Åmli sokneråd har fått takkebrev fra
Stiftelsen Kirkens Bymisjon for
offergaven som ble sendt de i 2021.
Takkebrev har og kommet fra
Normisjon for offergaven gitt til
soknets misjonsprosjekt, Helse Nepal –
Sjukehuset i Okhaldhunga.
Alfhild Gausen har sendt en takk til
soknerådet for blomsten gitt i
forbindelse med hennes 80 års dag.

Kyrkjeskyss
Er det nokon som kan tenke seg skyss til kyrkja? Då kan du ringe kyrkjekontoret
innan kl.14.00 torsdag før gudstenesta på nr. 907 17 340. Dette gjeld skyss til den
kyrkja du soknar til.
Er det for tidleg å bestemme seg, kan du ringe Marit Kleivene, søndag før kl.10
på nr. 906 62 989.
Vi vil gjerne hente deg til kyrkja og sjølvsagt køyre deg heim igjen!
Helsing diakoniutvalet.

PÅSKA 2022
PALMESUNDAG, 10.04
kl. 11.00: Åmli kyrkje
Gudsteneste. Dåp el. Nattverd.
Takkoffer: Sjømannskirken
SKJÆRTORSDAG, 14.04
kl. 12.00: Vindilhytta
Gudsteneste
kl. 18.00: Åmli kyrkje
Nattverdgudsteneste. Avduking av alter.
LANGFREDAG, 15.04
kl. 11.00: Åmli kyrkje
Pasjonsgudsteneste m/ Normisjon
kl. 14.00: Tovdal kyrkje
Country/ Gospel konsert
kl. 16.00: Tovdal kyrkje
Country/ Gospel konsert
Konserter: Inngang kr. 100,PÅSKEDAG, 17.04
kl. 11.00: Åmli kyrkje
Høgtidsgudsteneste m/nattverd
Takkoffer: Normisjon i Åmli
ANDRE PÅSKEDAG, 18.04
kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje
Høgtidsgudsteneste m/nattverd Takkoffer:
Onsdagsmiddagen på Menighetssenteret
24.04. IKKJE GUDSTENESTE
(prostiets konfirmantleir i Fyresdal)
MAI
01.05. IKKJE GUDSTENESTE
08.05. kl. 11.00 Åmli kyrkje
Dåpsgudsteneste.
Takkoffer: Harriets Children Home,
Tanzania
08.05. kl. 18.00 Åmli kyrkje
Konfirmantanes samtalegudsteneste
Takkoffer: Konfirmantarbeidet
15.05. IKKJE GUDSTENESTE

17.05 kl. 10.30: Åmli kyrkje
Grunnlovsdag. Festgudsteneste
Takkoffer: Kyrkjelyden
22.05 kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje
Konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer: Konfirmantarbeidet
26.05 kl. 11.00: Hovdefjell.
Kristi himmelfartsdag.
Felles gudstjeneste,
Åmli, Vegårshei og Gjerstad sokn
29.05 kl. 11.00: Tovdal kyrkje
Konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer: Konfirmantarbeidet
JUNI
05.06. kl. 11.00: Åmli kyrkje
1. pinsedag. Konfirmasjonsgudstjeneste
Takkoffer: Konfirmantarbeidet
06.06 kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje
2. pinsedag. Høgtidsgudsteneste
Nattverd eller dåp. Takkoffer: KRIK
12.06. kl. 11.00: Åmli kyrkje
Gudsteneste m/ nattverd eller dåp
Takkoffer: Norsk Luthersk
Misjonssamband
19.06. IKKJE GUDSTENESTE
26.06. kl. 11.00: Badeplassen, Engenes
Grillgudstjeneste, skaperverkets dag.
Ta med stol ev. grillmat. Pølser serveres.
JULI
03.07. kl. 11.00: Åmli kyrkje
Gudsteneste. Dåp el. Nattverd.
Takkoffer: Kirkens Bymisjon
29.07 kl. 17.00: Åmli gamle kyrkjetomt
Olsokgudsteneste. Ta med stol. Utrygt for
regn: I kyrka. Rømmegraut v/
bygdekvinnelaget
31.07. IKKJE GUDSTENESTE
AUGUST
07.08. IKKJE GUDSTENESTE
I SOKNET GRUNNA
KONFIRMANTLEIR
14.08. kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje
Gudsteneste. Dåp el. nattverd.
Takkoffer: IKO

Annonse

Blomster til begravelse.
Noen ganger er det vanskelig å finne
de rette ordene. En blomsterhilsen
kan formidle noe av det du har på
hjertet.
Blomster skaper en vakker ramme
rundt begravelsen, og er en fin siste
hilsen til avdøde. Vi hjelper deg
med valget og leverer blomstene
rett til kirken.
Det kan være vanskelig å vite hva slags blomster man skal velge til en
begravelse. Kistedekorasjon er fra den nærmeste familien. Gode
venner, familie eller andre nære forbindelser velger oftest kranser
eller båredekorasjoner, mens bårebuketter sendes når man ønsker en
enklere hilsen.
Når dere bestiller blomster til begravelse direkte gjennom oss, betaler
du kun kr 1500 for kistedekorasjon.
Vi beregner ikke frakt til kirke.

Åmli blomster, hvorfor betale mer?
Åmli blomster
Gata 47
4865 Åmli
Tel 37 08 13 27/ 479 06 738

SALMESTAFETTEN
Navnet Jesus blekner aldri
Navnet Jesus blekner aldri,
Tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
Ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
Skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
Alle sjeler inn til Gud.
Navnet Jesus må jeg elske,
Det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
Intet annet frelse kan.
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
La det runge over jord!
Intet annet verden bringer
Håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
For det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
Skyte friske skudd på ny.
Midt i nattens mørke blinker
Som et fyrlys Jesu navn,
Og hver hjelpløs seiler vinker
Inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
Høyt dets pris i himmelen!

Når jeg skal velge «min» salme var valget enkelt. Salmen «Navnet Jesus blekner aldri» er
den salmen jeg stadig vender tilbake til når jeg hører på salmesang. Både tekst og melodi
skaper glede og takknemlighet. Salmen er skrevet av frelsesoffiser David Welander til en
melodi fra Zululand. Salmen ble kåret til århundrets salme i NRK.
Jeg utfordrer Reidar Tveiten.

Hilsen Rino Rudsli

